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Information:
lagar, regler, riktlinjer

Kontroll:
skydd och säkerhet

         mandat?
Förändringssamtal –
allt är förhandlingsbart



lyssna 

bekräfta 

mål     motivation 

respekt 

Delaktighet 

Hur vet vi att detta sker? 

     tydlighet professionalitet 

integration 

Relation 



Att samarbeta 
är att 
kommunicera   
en tro på 
varandras 
välvilja



Respekterar Lyssnar 

Samarbetar Är flexibel 

Förstår Är empatisk 

Bekräftar Är där de är 

Förstärker Är tålmodig 

Inger hopp  Är engagerad 

Ser möjligheter Är trygg 

Vad skulle dina klienter säga du gör  
när du samarbetar med dem: 



Lösningsfokus har annorlunda antagande om 
förändring. (Etik)
Dessa uttrycks i vårt sätt att förhålla oss till 
det gemensamma språkfältet. (Estetik)



• Det är skillnad mellan det vi vet 
och det vi tror vi vet.

• Vi vet aldrig vad andra människor tänker – 
i sitt eget huvud. 
Vi vet enbart det vi själva tänker.

• Vi vet aldrig hur andra människors känslor 
känns.

 Vi vet enbart det vi själva känner.



! Det är respektfullt och viktigt att ta problemen på 
allvar. Detta kallar vi bekräftelse, vi bekräftar  
svårigheter som klienten upplever 

! Vissa människor verkar fastna i klagande 
över problem.  Vi bemötts av ”ja men..” när vi 
försöker titta på det som ändå fungerar. 
Oftast vill de veta att vi verkligen har förstått 
allvaret. 



Problemvärlden Lösningsvärlden 



Byggklossarna (att vara nyfiken på):

Vad – Innehåll av beteende, tankar och känslor
Var – Plats
Vem – Relationer
När – Tid
Skillnad – Motivation 



✼  Vad hoppas du ska vara annorlunda för dig 
när du går härifrån idag, för att det skall ha 
varit lönt för dig att ha kommit hit? 

✼  Mandat: Finns det en beställning av mig, d.v.s. 
nåt klienten vill ändra på med min hjälp?  




 
- BESKRIVER KLIENTENS ÖNSKAD VERKLIGHET



 



 
- ÄR KONKRET



 
- BESKRIVER EN FÖRÄNDRING SOM ÄR VIKTIG FÖR KLIENTEN


 
(VARKEN FÖR LITET ELLER FÖR STORT) 



 
 
 
 
 
 


 
- BESKRIVER ETT ÖNSKAT INNEHÅLL ISTÄLLET FÖR 


  
 
AVSAKNAD AV PROBLEM



 
- ÄR MÄTBART



 
- KRÄVER EN KÄNNBAR INSATS


Önskad framtid = skillnader  



Framtiden är oviss 
  - drömmar kan bli här och nu                             

      Alla svar är rätt svar! 
Mirakelfrågan

(invänta bejakande svar)

när du ställer Mirakelfrågan tänk på att du 

berättar en saga om en drömsituation. 

a.   Vad gör du då som du inte gör 
nu?


b.  Vem kommer att märker att du 
gör det?  


c.   Med vem gör du det?

d.   Var gör du det? 

e.   När gör du det?

f.  Hur kommer dina kollegor/

kursare/vänner/partner osv. 
märka på dig att miraklet har 
skett?


g.   Skillnaden på vilket sätt är 
det bra för dig/din familj osv?


h.   Är det nåt mer? x 10




Lösningsfokuserat lyssnande fokuserar 
på uttalande som pekar på skillnader i 
rätt riktning. 

Vi förstärker dem genom nyfikenhet 
(stamfrågorna) 

Allt annat bekräftas vid behov eller 
raderas i vår respons 

Och ibland lägger vi till. 



FÖRÄNDRING

FÖRÄNDRAR



Problemvärlden Lösningsvärlden 

 10 

Med tanke på hur 
svårt du har det 

Hur har du 
lyckats ta dig 
hit? 

 0 

4



MÅLSKALAN 


       10


       0


PÅ EN SKALA FRÅN 0 TILL 10, DÄR 10 STÅR FÖR DAGEN EFTER 
MIRAKLET OCH 0 STÅR FÖR DET VÄRSTA DET NÅNSIN HAR 
VARIT.


! VAR STÅR DU IDAG?

! VAD HÄNDER NU SOM GÖR ATT DU STÅR HÄR OCH INTE 


 LÄGRE NER?

! VAD GÖR DU SOM ÄR ANNORLUNDA NU?

! VAD GÖR DET FÖR SKILLNAD FÖR DIG

! ÄR DET NÅGOT NYTT?

! VAR MÄRKS DET?

! VEM MÄRKER DET?

! HUR MÄRKER DE?

! NÄR MÄRKER DE SKILLNADEN?

! VAD MER ÄR ANNORLUNDA?

OSV....




Någon i familjen/klienten har en förhoppning 
att samtalet med mig kommer att leda till en 

förändring 

Hur ser den önskade framtiden ut? 

Vilka förändringar finns redan 
nu?  

Hur har de åstadkommits? 

Räcker det? 
 eller  

Nästa lilla lilla steg? 



!  ”A hypothesis is a mental supposition.                                                                                                                   
A theory is a set of ideas derived from a hypothesis.  Some of these ideas may then 
be testable.  The founders of SF tested the theory that a hypothesis about the 
client’s behaviour was not a necessary component of successful therapy. I believe 
that this narrow hypothesis was correct. ” 
 ”The sf view is that hypotheses are not useful in the therapy room, because they 
are about the reader / therapist view, not about the text / client’s view." 

Alasdair Macdonald 

!  ”The place for theorising is with the client - helping them to formulate hypotheses 
for what could work best in their complex lives.  They are the ones doing the 
theoretical and philosophical hard work.” 

 Rayya Ghul 

!  ”Therapy is not an experimental science in search of law but an interpretative one 
in search of meaning.” 

Chris Ivesson 





Om det inte är trasigt,   
laga inte det 

När du vet vad som funkar,  
gör mer av det 

Om det inte fungerar,  
gör nåt annorlunda 

                               Steve De Shazer 



•  www.sflk.se 
•  http://www.sikt.nu/EgnaSkrifter.htm 
•  http://clues.se  
•  http://www.solutionsdoc.co.uk/sft.html 
•  http://www.ebta.eu  


